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Regel van de maand
Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame School’. In onze school hebben wij met
elkaar regels en afspraken gemaakt. We hebben regels voor de hele school. Deze
hangen bij de ingang. We hebben ook regels in de groep, deze zijn zichtbaar in de
groep. Het lijkt ons goed om elke maand extra aandacht aan een regel te besteden.
In de maand oktober is dat de regel ’Ik loop rustig in school.’
School van de maand
In de vorige nieuwsbrief hebben we het ook al vermeld. Kinderen van onze
school mogen in de maand oktober gratis zwemmen in De Dolfijn. De
entree is gratis op de woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur en op
zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Laat je entreeticket wel even zien bij de kassa.
Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema van dit jaar is
’Kom erbij!’ De komende week besteden we ook nog de nodige aandacht aan de Kinderboekenweek.
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Cruyff Court jongens
Woensdag 10 oktober doen er 10 jongens uit groep 7 en 8 mee
aan het Cruyff Court toernooi. Het toernooi start onder
schooltijd en juf Kim vertrekt, op de fiets, met de jongens naar
het veld aan de Tamboerlaan. De aanvang van de 1e wedstrijd is
13.25 uur. De laatste wedstrijd van De Goudvink is om 14.44 uur
afgelopen. De jongens spelen 5 wedstrijden. Wilt u weten wat
het speelschema is? Deze is te vinden op de groepspagina’s. De
jongens mogen na het toernooi met juf Kim terugfietsen naar
school of naar huis als dit is afgesproken.
Schoolfruit
Onze school heeft zich ook dit schooljaar opgegeven voor het
EU-schoolfruit. Ook dit schooljaar zijn we hier weer voor
ingeloot. In week 46 start de levering van het schoolfruit. Dit
loopt door t/m week 16 in 2018. Binnenkort leest u meer
informatie in onze nieuwsbrief.
Sint-Maarten
De groepen 1 t/m 4 knutselen dit schooljaar een lampion op school.
De groepen 5 t/m 8 zullen dat vanaf dit schooljaar niet meer doen.
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Kinderboekenweek in de bibliotheek
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